JAARVERSLAG 2017 (*)
'Vrienden van Jinotega op weg naar DuurSamen Zoetermeer'
Het jaar 2017 blijkt een overgangsjaar. Binnen de stichting neemt het inzicht neemt toe dat een breder blikveld dan de enkele betrokkenheid
op Jinotega meer toekomstbestendig is. De kanteling ontstaat tijdens de voorbereiding van een publieksevenement eind augustus onder de
paraplu van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Duurzaamheid - hoe breed en diffuus ook - is een actueel onderwerp
en sluit beter aan bij wat mensen in beweging brengt en bezig houdt. Andere partijen in Zoetermeer streven met dezelfde intenties een zelfde
evenement na. Bundeling van krachten maakt sterker dan versnippering. In samenspraak met onder andere DeZo (Duurzame energiecoöperatie Zoetermeer) en de gemeente Zoetermeer ziet op 7 oktober de manifestatie 'DuurSamen Zoetermeer' het licht. De samenwerking bevalt
goed en versterkt het inzicht om de krachten te bundelen. Tegen het eind van 2017 valt het besluit om aan te koersen op verbreding van de
doelstelling en naamswijziging van de stichting.

(*) Dit jaarverslag bestrijkt de periode tot aan het passeren van de gewijzigde statuten: 11 mei 2018.
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De stichting heeft een tweejarige subsidieovereenkomst (20162017) met de gemeente Zoetermeer
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Het bestuur vergadert gemiddeld een keer in de zes weken.

De stichting Vrienden van Jinotega heeft de ANBI status

Delegatie uit Zoetermeer in Nicaragua
Van 9 t/m 14 juli bezoekt een delegatie Nicaragua. Het werkbezoek
staat in het teken van een terugblik op de behaalde resultaten uit
de periode Caminando Juntos 2007-2015 en op de inzet van het
opgebouwde microkredietfonds ter grootte van omstreeks US$ 3
miljoen voor economische ontwikkeling aan de hand van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.
De verslagen van het werkbezoek staan op jinotega.nl/werkbezoeken

Lokale campagne 'Stedenband en de Global Goals'.
De campagne is mogelijk door gelden uit Brussel, via LBSNN en
VNG-International.
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Belangrijk onderdeel is de muurschildertournee. Tania Gutierrez
Cerrato was eerder in Nederland en in Zoetermeer. Van 2 tot 6 oktober werkt ze met de leerlingen van Het Plankier en van 9 tot 13
oktober met die van de Montessorischool de Trinoom. Zoals elk jaar
gaat het muurschilderproject hand in hand met de bijdragen van
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storyteller Gerard Sonnemans en het inleefatelier. Beide scholen
plannen het inleefatelier overigens op een later tijdstip. Eveneens
belangrijk zijn de leskisten over het dagelijks leven in Nicaragua die
de Bibliotheek beschikbaar heeft voor de basisscholen als onderdeel van de leesbevordering. Beide scholen maken er gebruik van.

evenement als resultaat van enthousiaste samenwerking tussen
DeZo, gemeente Zoetermeer en Vrienden van Jinotega. De gemeente ondersteunt het evenement met onder meer een geldelijke bijdrage. Er zijn veel deelnemers voor de verschillende aspecten van
duurzaamheid. Het programma beslaat een aantal dagen. De Vrienden van Jinotega treden op als formeel aanspreekpunt voor de organisatie van het evenement, zoals aanvraag voor de subsidie en de
evenementenvergunning. Het verslag en overzicht van programma
en deelnemers vind je op duursamenzoetermeer.nl/2017-2
Tijdens dit evenement rijpt het besef dat samenwerken onder de
paraplu van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN een bredere basis kan opleveren voor de vriendschapsband met Jinotega
duursamenzoetermeer.nl/waarom-duurzaam

Het Plankier

de Trinoom

Publieksevenement DuurSamen Zoetermeer 2018

Een impressie van de muurschildertournee 2017 in Zoetermeer vind
je op jinotega.nl/muurschilders

Zondag 22 april is de tweede grote publieksmanifestatie ook aan
het Nicolaasplein. Een overzicht van dat evenement vind je op
duursamenzoetermeer.nl/programma-2018

Publieksevenement DuurSamen Zoetermeer 2017

Statutenwijziging

Zondag 7 oktober is het evenemententerrein aan het Nicolaasplein
het toneel van de manifestatie DuurSamen Zoetermeer 2017. Een

Op 11 mei 2018 worden de gewijzigde statuten waarin de naamsverandering en de doelstellingen zijn vastgelegd van kracht.
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